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LUG S.A. to jeden z 
największych producentów 
opraw oświetleniowych w 
Polsce. Model biznesowy 

Grupy Kapitałowej LUG SA 
opiera się na 

projektowaniu, produkcji i 
sprzedaży opraw 

oświetleniowych oraz 
dostarczaniu 

energooszczędnych 
projektów 

oświetleniowych.  

Grupa Kapitałowa LUG S.A. 
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Obejrzyj film korporacyjny  
i dowiedz się więcej 

http://www.youtube.com/watch?v=lY71Oi5WkkE&feature=c4-overview&list=UUzSwqhy_LdIzegpu_vGhigA
http://www.youtube.com/watch?v=lY71Oi5WkkE&feature=c4-overview&list=UUzSwqhy_LdIzegpu_vGhigA


Doświadczone siły sprzedaży docierają i obsługują Klientów na ponad 50 rynkach świata, a firma ma swoje 
oddziały w Polsce, w Niemczech, na Ukrainie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich oraz Brazylii. 
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DZIAŁAMY GLOBALNIE: 
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ZARZĄD LUG S.A. 

Ryszard Wtorkowski 
Prezes Zarządu 

Mariusz Ejsmont 
Wice-Prezes Zarządu 

Małgorzata Konys 
Członek Zarządu 

Bycie preferowanym dostawcą profesjonalnych produktów oświetleniowych poprzez oferowanie Klientom 
kompleksowych, energooszczędnych i atrakcyjnych wizualnie rozwiązań kreujących lepsze otoczenie  
do pracy i życia. 

RADA NADZORCZA LUG S.A. 

Iwona Wtorkowska 
Przewodnicząca RN 

Renata Baczańska 
Członek RN 

Zygmunt Ćwik  
Członek RN 

Eryk Wtorkowski 
Członek RN 

Szymon Zioło 
Członek RN 

PRACUJEMY BY WYPEŁNIĆ MISJĘ LUG: 
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Wykres Prognoza PKB 

Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową tempo wzrostu produktu krajowego 
brutto (PKB) w 2013 r. wyniesie 1,4 proc., a zatem 
będzie niższe niż w 2012 roku. Zdecydowanie słabsza 
koniunktura będzie charakteryzowała I połowę roku, 
gdy wzrost PKP będzie utrzymywał się na poziomie 
ok.0,5 proc. 

Na przestrzeni III i IV kwartału prognozowane jest 

wyraźne ożywienie gospodarcze, które  pobudzi 

tempo wzrostu PKB do 1,9 proc. w III kwartale oraz 

2,3 proc. w IV kwartale. 
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Prognoza PKB 

Wykres Ogólny klimat koniunktury w budownictwie 

W czerwcu 2013 roku ogólny klimat koniunktury 
w budownictwie kształtował się na poziomie -
17proc. Tylko 13% firm sygnalizowało  poprawę 
koniunktury w stosunku do poprzedniego 
miesiąca, natomiast 30 proc. deklarowało 
pogorszenie koniunktury.  

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie 

STYMULUJE NAS OTOCZENIE: 



Wykres Produkcja budowlano - montażowa 

W okresie styczeń - czerwiec 2013 roku dynamika 

produkcji budowlano – montażowej był aż o 21,5% 

niższa niż w analogicznym okresie ub. roku.  

W czerwcu 2013 roku produkcja budowlano - 

montażowa ogółem zrealizowana w Polsce 

odnotowała spadek r/r o ok. 18,3%, jednocześnie była 

wyższa o 19,1% niż w maju 2013 roku.  
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Produkcja budowlano - montażowa 

Wykres Produkcja sprzedana przemysłu Produkcja sprzedana przemysłu 

Dynamika produkcji przemysłowej w kwietniu 2013 

roku była gorsza niż w marcu 2013 roku o 2,3%,  

a następnie w maju uległa dalszemu pogorszeniu, 

spadając poniżej poziomu zanotowanego w maju 2012 

roku. Dopiero w czerwcu 2013 roku nastąpiło odbicie, 

a dynamika produkcji przemysłowej było o 3,0% wyższa 

r/r oraz 2,8% wyższa niż z maju 2013. Wzrost produkcji 

sprzedanej przemysłu  w czerwcu r/r odnotowano  

w 25 działach przemysłu, z czego największe wzrosty 

zanotowano w dziale produkcji urządzeń elektrycznych 

+16,8%. 
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Wykres Przychody ze sprzedaży 

Odczyty wskaźników makroekonomicznych w II kwartale 2013 
roku wskazują na pogorszenie koniunktury gospodarczej rok do 
roku. Szczególnie odczuwalny wpływ na warunki działalności w 
branży oświetleniowej miała gorsza o 21,5% dynamika 
produkcji budowlano-montażowej. Również dynamika 
produkcji przemysłowej wykazywała słabość na przełomie I i II 
kwartału, a jej odbicie nastąpiło dopiero w czerwcu 2013 roku. 
Wskaźniki te potwierdzają trudne okoliczności, jakie wystąpiły 
na krajowym rynku oświetleniowym tworząc mało przyjazne 
środowisko działalności. 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. wykorzystała jednak swoją silną 
pozycję na rynkach zagranicznych i zrealizowała w ujęciu 
narastającym przychody ze sprzedaży po dwóch kwartałach 2013 
roku na poziomie 45 985,50 tys. zł. Wynik ten był wyższy niż 
przed rokiem o 5,32 proc.  
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OSIĄGNĘLIŚMY STABILNY WZROST PRZYCHODÓW: 



Tabela Dynamika przychodów w ujęciu geograficznym  
              – porównanie kwartałów lat 2013, 2012 i 2011 

Dynamika eksportu na poziomie 15,49 proc. oznacza piąty kwartał z rzędu zdecydowanego rozwoju sprzedaży zagranicznej. 
Jednocześnie spadkom na poziomie -20,18 proc. podlegała sprzedaż w kraju. Łącznie w II kwartale 2013 roku dynamika 
przychodów ze sprzedaży wyniosła -2,90 proc. r/r. Na wielkość sprzedaży w kraju negatywie wpływało przede wszystkim osłabienie 
koniunktury gospodarczej szczególnie odczuwalne w kwietniu i w maju. 

Wykres Geograficzna struktura sprzedaży  
               po I i II kwartale 2013 roku 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. zrealizowała w II kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 23 740,44 tys. zł. 
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EXPORT ZNÓW ZDOMINOWAŁ WYNIKI: 



.  

Wykres Dynamika EBIT w I połowie roku   
               – porównanie lat  2012 i 2013 

Zysk z działalności operacyjnej w I połowie 2013 roku wyniósł 
956,05 tys. zł  co oznacza spadek o 32,57 proc. w stosunku do 1 
417,86 tys. zł w analogicznym okresie przed rokiem.  

Wykres Dynamika EBITDA w I połowie roku   
               – porównanie lat  2012 i 2013 

EBITDA wyniósł w I połowie 2013 roku 2 475,27 tys. zł w stosunku 
do 3 041,75 tys. zł rok wcześniej, co oznacza ujemną dynamikę  
-18,62% r/r. 
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EBIT I EBITDA WYMAGAJĄ POPRAWY: 



Wykres Kwartalna dynamika zysku netto  
               – porównanie lat 2012 i 2013 

Zysk netto w samym II kwartale wyniósł 229,56 tys. zł,  
w porównaniu do 840,99 tys. zł w II kwartale 2012 roku.  

Natomiast wynik netto w całym pierwszym półroczu wyniósł 
556,40 tys. zł i były niższy od wyniki zrealizowanego w 
analogicznym okresie przed rokiem o  586,45 tys. zł. 
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II KWARTAŁ OSŁABIŁ ZYSK NETTO: 



Tabela Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A. na 2013 rok 

W świetle niezaudytowanych wyników zaprezentowanych w niniejszym  Raporcie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 
2013 roku, Zarząd Emitenta podtrzymuje opublikowaną prognozę i nie zgłasza zagrożeń dla jej realizacji. 
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PODTRZYMUJEMY PROGNOZY : 

Wpływ na poziom realizacji prognozy wyników finansowych w 2Q’2013 roku miały następujące czynniki: 
 
• Wzrost przychodów z exportu w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem (dynamika 2Q’2012/2Q’2013: 

+15,49%); 
• Spadek poziomu przychodów realizowanych w kraju w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem (dynamika 

2Q’2012/2Q’2013: -20,18%). 



Dynamika realizacji prognozy w I i II kwartale 2013 roku odpowiadała 
dynamice budowania wyników na poziomie przychodów obserwowanej  
w latach poprzednich. 

Wykres Poziom realizacji prognoz po II kwartale roku  
               – porównanie lat 2010, 2011, 2012 i 2013 
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EBIT 

EBITDA 

Zysk netto 

PORÓWNUJEMY HISTORYCZNE DANE: 

Dowiedz się więcej z  
Raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2013 roku. 

http://www.lug.com.pl/Brazil/
http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/Raporty/Raporty_okresowe/Raporty_w_formacie_PDF
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Grupy Kapitałowej LUG S.A. na dzień 30.06.2013 roku zatrudniała 388 osób  
w stosunku do 389 osób w analogicznym momencie roku poprzedniego. 

Wykres Poziom zatrudnienia w latach 2011-2013 

MAMY ZESPÓŁ CENIONYCH PRACOWNIKÓW: 
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Wykres Struktura akcjonariatu LUG S.A. 

NASZĄ SIŁĄ JEST  STABILNY AKCJONARIAT: 

NCIndex30 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w odpowiedzi na wnioski uczestników rynku 
uchwaliła w czerwcu br. zmiany w zakresie indeksów na rynku NewConnect. Jedną z 
najistotniejszych zmian jest publikacja, począwszy od 24 czerwca 2013 r., nowego indeksu 
NCIndex30. Indeks obejmuje swoim portfelem 30 najbardziej płynnych spółek rynku NewConnect. 
LUG S.A. znajduje się w gronie 10 największych spółek w ramach NCIndex30 (6% udziału w 
indeksie), zgodnie ze stanem na koniec maja 2013 r. 
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W II kwartale 2013 ogłoszono strategię rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. na lata 2013-2016. 

MAMY NOWE PLANY STRATEGICZNE: 
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Prognozę skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej LUG S.A. na 2013 rok  zaprezentowano w kwietniu 2013 roku. 

PROGNOZUJEMY NASZE PRZYSZŁE WYNIKI:  

Założenia do prognozy: 
• wartościowy wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 roku na poziomie 8% (przyjęto na podstawie konserwatywnej 

prognozy rozwoju rynku krajowego i rynków zagranicznych); 
• przyjęto proporcjonalny do wzrostu przychodów ze sprzedaży wzrost kosztów, uwzględniono planowany wzrost płac,  

a w kosztach sprzedaży uwzględniono wydatki na promocję nowych wyrobów i usług oraz towarów, w tym uczestnictwo  
w międzynarodowych imprezach targowych oraz planowane inwestycje; 

• wartość amortyzacji ustalono na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych na 2013 rok; 
• podatek w spółkach Grupy Kapitałowej został obliczony według efektywnej stawki podatkowej, obliczonej na podstawie 

danych historycznych dla każdej spółki; 
• otoczenie rynkowe, prawne i podatkowe oraz koniunktura ekonomiczna będą zbliżone do roku 2012 z uwzględnienie 

pozytywnych symptomów spodziewanych w II połowie roku; 
• nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne, które miałyby wpływ na sytuację ekonomiczną Grupy Kapitałowej LUG S.A.; 
• średnioroczny kurs EUR/PLN będzie kształtował się w 2013 roku na poziomie 4,10 zł. 
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DECYDUJEMY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2012 ROK:  

W dniu 22 maja 2013 roku Zarząd LUG S.A. poinformował o 
podjęciu uchwały nr 1/05/2013 sprawie proponowanego 
podziału zysku netto za 2012 rok. 

Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd Emitenta uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez 
LUG S.A. w 2012 roku oraz kondycję finansową firmy zaproponował zysk netto w wysokości 1 895 
123,99 złotych (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy 
złote 99/100) podzielić w następujący sposób: 
- całą kwotę 1 895 123,99 złotych (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto 
dwadzieścia trzy złote 99/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.  

Uzasadnienie: 
Zarząd Emitenta uzasadnił swoją rekomendację brakiem zagrożeń dla sytuacji finansowej spółki oraz 
działaniem w interesie akcjonariuszy LUG S.A. 



REALIZUJEMY ZAPLANOWANE INWESTYCJE: 

Zalety tej inwestycji: 
• Potencjał zwiększenia zysków z szybko rosnącego segmentu LED już w 2013 roku, 
• Przetestowanie nowej linii produkcyjnej i modelu produkcji własnych komponentów w dotychczasowym zakładzie – 

zdobycie know how. 
Kolejne linie produkcyjne zostaną uruchomione w nowym zakładzie, który powstanie do końca 2015 roku. 

Parametry rozbudowy: 
• miejsce:  Wydział Mechaniczny 
• dodatkowa powierzchnia : 700 m2 

Rozbudowa 
powierzchni fabryki 
w celu uruchomienia 

nowej linii 
produkcyjnej 

komponentów LED 

Harmonogram: 
• 12 marca 2013 roku – pozwolenie na budowę; 
• sierpień 2013 roku – pierwsze uruchomienie nowej linii; 
• wrzesień 2013 roku – odbiór nowej hali produkcyjnej. 
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LUG do Brazil Ltda. 
Nowa spółka zależna 
w strukturze Grupy 

Kapitałowej LUG S.A. 

W kwietniu 2013 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. 
oficjalnie otworzyła siedzibę główną i showroomu 
nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych w Sao 
Paulo, w Brazylii. Uroczystość otwarcia uświetnili 
swoją obecnością wybitni architekci i projektanci 

oświetlenia, przedstawicieli brazylijskiej prasy 
branżowej oraz polscy dyplomaci. Gościem 

honorowym był Konsul Generalny RP w Brazylii. 
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Zobacz więcej na www LUG do Brazil 

PODBIJAMY NOWE RYNKI: 

http://www.lug.com.pl/Brazil/
http://www.lug.com.pl/Brazil/
http://www.lug.com.pl/Brazil/


ZDOBYWAMY NAGRODY: 

Serwis relacji inwestorskich 
LUG po raz piąty z rzędu trafił 
do finałowej trójki konkursu 

Złota Strona Emitenta, 
natomiast tytuł najlepszej 
strony i laur zwycięstwa 

otrzymał po raz drugi  
(pierwsza nagroda w ZSE 2009). 
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Aby obejrzeć relację z gali wręczenia 
nagród przejdź  na stronę: 

http://www.tvncnbc.pl/zlota-strona-
emitenta,331029.html 

http://www.tvncnbc.pl/zlota-strona-emitenta,331029.html
http://www.tvncnbc.pl/zlota-strona-emitenta,331029.html
http://www.tvncnbc.pl/zlota-strona-emitenta,331029.html
http://www.tvncnbc.pl/zlota-strona-emitenta,331029.html
http://www.tvncnbc.pl/zlota-strona-emitenta,331029.html
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Zastrzeżenie 

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez LUG S.A. („Emitent”) i w żadnym przypadku nie może 
być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty 
nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub 
rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Emitenta. 
  
Publikowanie przez LUG S.A. danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących 
spółki, których akcje są notowane na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S. A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Emitenta w ramach 
raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania 
ich w ramach wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych. 
  
W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane 
oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Emitenta lub osoby działające w jego imieniu. 
Ponadto, ani Emitent, ani osoby działające w jego imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem 
niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w 
związku z informacjami  stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. 
  
Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Opierają się one na obecnych przewidywaniach 
Zarządu i zależą od wielu czynników oraz obarczone są niepewnością, co może skutkować tym, że faktyczne dane mogą 
znacząco odbiegać od tych przedstawionych w stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. 
 



Kontakt: 
 

Monika Bartoszak 
Investor Relations Manager 
E-mail: relacje@lug.com.pl 

GSM: +48 510 183 993 
 

www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie 
http://raportroczny2012.lug.com.pl/pl/ 

mailto:relacje@lug.com.pl
http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie
http://raportroczny2012.lug.com.pl/pl/
http://notowania.pb.pl/instrument/PLLUG0000010
http://www.stockwatch.pl/forum/wpisy-1329_LUG.aspx
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/emitents/news/LUG,PLLUG0000010,1,current,1,1
http://www.inwestortv.pl/kanal/lug.html
http://www.youtube.com/channel/UCzSwqhy_LdIzegpu_vGhigA

